
28 maart 1997/nr. AM/AAB/97/576
Directie Arbeidsmarkt

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel I
In artikel 6, vierde lid, van de Regeling
Communautair Initiatief ADAPT-II
(Stcrt. 1997, 33) wordt de zinsnede ’de
in artikel 5 opgenomen maatstaven’
gewijzigd in: de in de artikelen 4, eer-
ste lid, en 5 opgenomen maatstaven’.

Artikel II
In artikel 10, vierde lid, van de
Regeling Communautair initiatief
Werkgelegenheid-II (Stcrt 1997, 33)
wordt de zinsnede ’de in artikel 9
opgenomen maatstaven’ gewijzigd in: 
de in de artikelen 8, eerste lid, en 9
opgenomen maatstaven.

Artikel III
Deze regeling wordt in de Nederlandse
Staatscourant bekendgemaakt, treedt
in werking met ingang van de dag na
die van haar bekendmaking, en werkt
terug tot en met 18 februari 1997.

’s-Gravenhage, 28 maart 1997.
De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.

Toelichting

In artikel 4, eerste lid, van de subsidie-
regeling Adapt-II en artikel 8, eerste
lid, van de subsidieregeling
Werkgelegenheid-II worden een aantal
eisen gesteld waaraan projecten moe-
ten voldoen om voor subsidie in aan-
merking te kunnen komen. Aanvragen
met betrekking tot projecten die niet
aan een of meer van die eisen voldoen
zullen worden afgewezen. De in bij-
gaand besluit neergelegde wijzigingen
strekken ertoe om de volgorde van
afhandeling van de resterende aanvra-
gen te laten plaatsvinden naar de mate
waaraan deze aan de gestelde eisen
voldoen. Deze volgorde kan van
belang zijn, voorzover het financieel
beslag dat zou worden gelegd door

aanvragen die in principe voor toewij-
zing in aanmerking komen, de omvang
van de middelen te boven zou gaan
die voor de uitvoering van deze rege-
lingen ter beschikking zijn gesteld. In
dat geval gaan die aanvragen voor, die
het hoogst scoren op de verschillende
beoordelingscriteria. 

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert.

Uit: Staatscourant 1997, nr. 63 / pag. 8 1

Wijziging subsidieregelingen ADAPT-II 
en werkgelegenheid-II
SZW


